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Editorial
de Nicolae Grecu

România, 
un destin între crize 
lungi și etape 
de progres scurte

Analizând istoria românilor în ultimul 
secol ai senzația că destinul acestui neam se 
derulează, mai mult decât al altor popoare, 
între o criză lungă și o perioadă de progres 

scurtă. Dacă momentele de grație n-au fost 
valorificate întotdeauna cu promptitudine 
pentru a aduce bunăstarea, crizele au lovit 
mereu cu putere, lăsând urme adânci, de 
unde și numeroasele generații de sacrificiu.

Istoria zbuciumată a ultimului veac a 
înregistrat tot soiul de crize care au afectat 
grav România, de la cele politice, la cele so
ciale sau economice. De prea puține ori țara 
s-a putut împotrivi, cel mai ades părând că 
plutește în derivă. O criză politică majoră a 
generat Primul război mondial, conflagrație 
în care România a intrat nepregătită și a fost 
cât pe ce să-și piardă ființa statală. Căderea 
imperiilor Țarist și Austro - Ungar la 
sfârșitul conflictului au dus însă la realizarea 
României Mari. Rezultatele celor câțiva ani 
de progres în urma reformei agrare și 
constituționale au fost anulate de criza 

economică mondială din 1929 - 1933.
Altă perioadă scurtă de prosperitate a 

urmat până în 1938, an de reper al 
dezvoltării economice. Ascendența a fost 
curmată de o altă criză majoră, a doua 
conflagrație mondială, a cărui sfârșit a adus 
instaurarea regimului comunist. Totul a 
rămas înghețat vreme de 45 de ani, până 
când sfârșitul anilor '80 a înregistrat colapsul 
sistemului comunist. Reașezarea economică 
a generat o lungă perioadă de tranziție 
presărată cu crize de tot felul.

Noua conjunctură favorabilă la început 
de mileniu s-a soldat cu integrarea în Uni
unea Europeană. România a ajuns însă din 
nou la „spartul târgului”, cornul abundenței 
de pe masa spre care a privit cu jind mai 
multe decenii fiind din ce în ce mai anemic.
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HOROSCOP

J greco-catolic
Serbarea Sf. Arhanghel
Gavril

f romano-catolic 
\^Sf. Emanuel, m.

750 gr file & pește, 600 gr 
spanac, 5 linguri ulei, 3 cepe to
cate, o legătură de mărar tocat. 
3 linguri de mentă tocată, 200 
ml apă, sare, piper, 50 ml vin 
alb sec.

Mod de preparare:

Se taie peștele în bucăți 
mici și se lasă la scurs câteva 
minute. între timp se călește 
ceapa în ulei încins și se adaugă 
menta și mărarul.

Apoi se pun bucățile de 
pește crud, sărate și piperate, se 
lasă 5 minute la prăjit.

Se acoperă cu apă și se lasă 
să se fiarbă înăbușit, la foc mic.

Spanacul se toacă mărunt 
și se idaugă peste fileul de 
pește.

Se fierbe totul încă 10 
minute și, cu 5 minute înainte 
de a stinge focul, se stropește cu 
vin.

Poftă bună!^

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 025i.227.O81
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

Soborului arhanghelului Gavriil

în 26 martie - a doua zi după 
Buna Vestire a Prea Curatei Fe
cioare Născătoare de Dumnezeu 
- sărbătorim soborul Sfântului 
Arhanghel Gavriil, aceasta fiind a 
treia zi din ciclul sărbătorii Bunei 
Vestiri.

După cum este obiceiul, în 
ziua următoare unei mari 
prăznuiri a Domnului, facem

prăznuire aceluia care a slujit 
tainei dumnezeiești celei negrăite 
și mai presus de fire a întrupării 
Domnului și care a fost trimis de 
Dumnezeu la Sfânta Fecioară 
spre a fi binevestitor al Veștii 
celei Bune. Arhanghelul Gavriil 
este una dintre căpeteniile înger
ilor vestitori ai voii lui Dum
nezeu. De la începuturi, și pe tot 
parcursul istoriei mântuirii noas
tre, acest prinț al Puterilor celor 
netrupești a fost pentru noi, oa
menii, îngerul milostivirii și a 
bunăvoinței dumnezeiești. Ființă 
de foc, lipsită de orice schimbare 
și dăruită totdeauna vederii slavei 
dumnezeiești, Arhanghelul 
Gavriil a fost desemnat de Dom
nul ca "duh slujitor, trimis ca să 
slujească, pentru cei ce vor fi 
moștenitorii mântuirii" (Evrei 1, 
14). După mărturiile Scripturii și 
ale Tradiției se spune că Gavriil a 
fost cel care l-a învățat pe Moise, 
în pustiul Egiptului, să scrie 
Cartea Facerii. Tot Arhanghelul

Gavriil a fost cel care i-a vestit lui 
Zaharia că Elisabeta va naște pe 
înaintemergătorul Domnului, 
Sfântul loan Botezătorul.

După Sfântul Proclu al Con- 
stantinopolului, numele lui 
înseamnă "Dumnezeu și om" și a 
fost dăruit de Dumnezeu ca să 
vestească toate tainele legate de 
întruparea Domnului nostru Iisus 
Hristos. Culmea și împlinirea 
desăvârșită a acestei misiuni a 
fost atunci când Arhanghelul 
Gavriil i s-a închinat Maicii 
Domnului zicând: „Bucură-te, 
ceea ce ești plină de dar, Marie, 
Domnul este cu tine”.

De atunci acest "Bucură-te" 
a devenit formulă de laudă și de 
slăvire a tuturor celor care, grație 
lui, s-au făcut moștenitori ai Mân
tuirii și s-au străduit să urmeze pe 
pământ chipul vieții îngerești.

în iconografia noastră, Sfân
tul Arhanghel Gavriil este 
reprezentat având în mâini 
floarea de crin.

La serviciu trebuie să dai dovadă 
de curaj și de perseverență pentru a- 
ți atinge obiectivele. Acasă ai un
moral scăzut, însă acest lucru nu te oprește să-
ți exprimi cu vehemență nemulțumirile.

Nativii își privesc persoana iubită 
printr-un val iluzoriu care-i duce la 
comiterea de imprudențe. Nu lua de
cizii pripite, eventual consultă-te cu prietenii
de încredere.

Ar trebui să ai parte de niște în
tâlniri importante astăzi. Acestea vor 
avea o influență decisivă în privința
viitorului tău profesional sau personal. Ieși în
lume, socializează.

Unul dintre prieteni încearcă să 
abuzeze de bunăvoința ta. Trebuie să
pui piciorul în prag, chiar dacă îți este 
apropiat. Te simți relaxat în privință familiei,
căreia nu-i lipsește entuziasmul și energia.

Ești întreprinzător la serviciu și 
știi să iei deciziile potrivite. începi o 
afacere importanță sau primești un
post cu mai multe responsabilități. Pentru na
tivi sunt favorabile domeniile legate de călă
torii, cultură și religie.

Redu consumul de țigări și de al
cool. în unele cazuri abuzul poate 
duce la performanțe scăzute în dor
mitor. Adopți o atitudine rezervată când ți se
cere să vorbești despre viața ta particulară.

■ 26 martie
***■ de-a lungul timpului

1812: Un cutremur distruge Caracas
E.' (Venezuela).

1881: Domnitorul Carol 1 al Principatelor 
Române este proclamat primul rege al României.

1895: A apărut, la București, până la 18 martie 
1901, revista umoristică „Moș Teacă”, editată de 
Anton Bacalbașa

1942: Al doilea război mondial: în Polonia, la 
Auschwitz ajung primele prizoniere femei.

2000: Vladimir Putin a fost ales președintele 
Rusiei.

2007: Prima ediție a Premiilor Gopo

S-au născut:

lg
1874: Robert Prost, poet american (d. 1963)
1911: Tennessee Williams, dramaturg american

(d. 1983)
1932: Ion Nicodim, artist plastic român
1944: Diana Ross, cântăreață americană
1948: Steven Tyler, muzician american, solista! 

trupei Aerosmith
1965: Violeta Beclea, altetă româncă
1974: Irina Spîrlea, jucătoare româncă de tenis
1978: Alin Demeter (Uzzi), component al 

formației B.U.G.Mafia

Comemorări:

1827: Ludwig van Beethoven, compozitor ger
man (n. 1770)

1902: Cecil Rhodes, unul dintre părinții fonda
tori ai Imperiului Britanic (n. 1853)

1913: Panait Cema, poet român (n. 1881)
1923: Sarah Berhnardt, actriță franceză (n.l 844)
1959: Raymond Chandler, scriitor american 

(n.l 888)
1996: David Packard, cofondator a! Hewlett- 

Packard s ;

La locul de muncă te grăbești să 
ajungi la etapa finală și să sari peste 
niște etape. Ar fi mai bine să-ți clari-
fici obiectivele și să lucrezi cu răb
dare și intr-un mod aplicat. Numai aș?
succesul este garantat. Te preocupă mai mull
ca de obicei confortul de acasă. Fă ceva în jjri-
vința aceasta, împreună cu partenerul de ,. , ,ă

Cei care s-au despărțit de o per- W ț 
soană și speră să se apropie iar de 
aceasta pot să facă un pas în acest 
sens. Vor fi bine priviți. Dacă însă 
începi o relație nouă, s-ar putea să fi. orba 
doar de o aventură.

Profită de acest moment pentru 
a face pace cu membrii familiei, în 
special cu frații, surorile și verii. 
Unii nativi sunt tentați să-și plângă
de milă, pentru probleme mărunte pe care k 
are toată lumea.

Bancurile zilei
© © ©

La o firmă, se prezintă 
doi canibali pentru angajare. 
La început, nimeni nu vrea să 
îi angajeze, dar în final îi 
angajează cu o condiție: să se 
comporte bine și să nu con
sume oameni. La început, totul 
decurge bine, dar după aproxi
mativ 5 luni se observă că a

dispărut femeia de serviciu. Se 
fac cercetări și îi iau la întrebări 
pe cei doi canibali. Aceștia nu 
vor să recunoască, dar după un 
timp unul dintre ei recunoaște 
că a mâncat femeia de serviciu. 
Normal, acesta este dat afară. 
Al doilea canibal îl conduce pe 
acesta până la poartă și îi zice:- 
Bă tâmpitule, ce dracu' te-a 
apucat să mănânci femeia de 
serviciu? Eu de câteva

săptămâni halesc ingineri și ni
meni nu le-a simțit lipsa...

© © ©

Un canibal se duce la 
șeful lui și îl întreabă dacă îi 
dă mâna fiicei lui. Șeful 
zice:- O servești aici sau la 
pachet?

© © ©

John crede că e canibal 
și familia l-a convins, în 
sfârșit, să meargă la consul
tație Ia un renumit psihia- 
tru.Când se întoarce John 
acasă, după prima vizită la 
medic, soția îl întreabă:

- Cum ți s-a părut medi
cul? - Delicios..

Se poate să cunoști o persoană 
deosebită, care să te ajute în viitor 
sau cu care să legi o prietenie fru
moasă. Pentru a profita însă de această șansă
trebuie să fii și tu cooperant.

Profită de timpul liber pe care îl 
ai la dispoziție pentru a te ocupa de 
studiu și pentru a-ți îmbogăți cunoș
tințele și cultura generală.

Dacă ai dificultăți în viața de 
cuplu, ar fi bine să le înfrunți, încer
când să găsești o soluție. Altfel, se 
poate că aceste neplăceri să dureze 
mai mult decât te aștepți.

glasul
l_l Hunedoarei
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Operația la care a fost supus președintele Curții 
de Conturi, Nicolae Văcăroiu, s-a încheiat după 
aproape șapte ore, fără incidente intraoperatorii, 
iar starea pacientului este bună.
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Dezbatere aprinsă la IȘJ Hunedoara
Noua lege a educației a impus 
organizarea unor dezbateri pu
blice între toate părțile impli

cate în noul proiect 
educațional, respectiv cadre di
dactice, primari și părinți. Asta 
s-a întâmplat, ieri, la Inspecto
ratul Școlar Județean Hune
doara însă nu întocmai cum 

și-au dorit organizatorii.

Noul proiect creează 
nemulțumiri

Participanții la dezbaterea publică 
organizată de Inspectoratul Școlar 
Județean s-au declarat nemulțumiți de 
un dintre prevederile noii legi. Mai 
exact, principalele nemulțumiri au fost 
legate de componența Consiliului de 
Administrație al unităților școlare care, 
potrivit noii legi, este format din o 
trei profesori, o treime părinți și o 
altă ueime reprezentanți ai consiliilor 
locale. „Consilierii locali ar trebui să 

facă unele cursuri de formare înainte de 
a prelua o funcție în Consiliul de 
Administrație al unei școli, pentru a știi 
exact realitatea unității de învățământ”, 
a declarat unul dintre profesorii 
prezenți.

„în noul proiect al educației nu 
este stipulat foarte clar ce se întâmplă 
cu elevii care termină învățământul 
profesional și tehnic. Cred că ar trebui 
o formulare clară în acest sens”, a 
susținut un alt profesor.

Chiar și șeful IȘJ are unele obiecții 
la proiectul educației: „Consider că 
multe dintre prevederile proiectul ar 
putea suferi modificări. Spre exemplu, 
condițiile și modalitățile de organizare 
a concursului pentru funcția de director 
de școală ar trebui specificate mult mai 
clar. O altă prevedere cu care nu sunt 
de acord este aceea că, dacă directorul 
unei școli se îmbolnăvește sau nu poate 
veni la serviciu din diferite motive, 
președintele Consiliului de 
Administrație devine ordonator de 
credit. Iar dacă în acest caz președinte 
este un părinte, consider că există deja 
o problemă”, a declarat inspectorul 
școlar general, Alexandru Lăutaru.

Invitat sau nu?

Un moment mai mult sau mai 
puțin ilar al dezbaterii a fost apariția 
președintelui Consiliului Județean în 
sala Inspectoratilui Școlar. Mircea 
Moloț a arătat cu degetul spre conduc
erea ISJ susținând că nu a fost invitat la 
dezbateri. De cealaltă parte, inspectorul 
școlar general, Alexandru Lăutaru, a 
declarat că situația nu este chiar așa 
cum a prezentat-o Moloț. „Știu că a 
spus că nu a fost invitat dar nu știu la 
ce s-a referit, pentru că ne-am întâlnit 
în Consiliul Județean în urmă cu o zi și 
l-am invitat să participe la dezbatere. 
Probabil a afirmat asta fiindcă nu a 
primit o invitație scrisă. Sau poate doar 
a glumit”, a delcarat Lăutaru.

Reprezentanții Inspectoratului 
Școlar Județean așteaptă acum prop
unerile scrise ale profesorilor din teri
toriu pe care le vor înainta Ministerului 
Educației.

Andreea Lazăr

Peste 200 de solicitări de locuințe pentru specialiști
Până la data de 25 martie 2010, 
la nivelul județului Hunedoara, 
23 de primării din mediul rural 

au propus construirea 
a 204 locuințe.

Dintre acestea 87 de solicitări 
sunt pentru construcția de case cu 
două camere iar 117 pentru case cu 
trei camere.

Două dinre primăriile care au 
solicitat înscrierea în programul 

“Renașterea satului românesc” nu 
dispun de terenurile necesare con
struirii caselor pentru specialiști. 
Numărul total al tinerilor specialiști 
din județ ce îndeplinesc condițiile 
stabilite prin program este de 227 
persoane, din care: 144 - personal 
didactic, 39 - medici și asistenți 
medicali și 44 de polițiști.

Fondurile pentru construirea 
locuințelor vor fi asigurate prin 
ANL, iar consiliile locale pot de
cide, în funcție de bugetul propriu, 

dacă vor subvenționa chiriile sau 
dacă acestea vor fi plătite de 
beneficiariilocuințelor.

în majoritatea localităților de 
unde s-au primit cereri în cadrul 
Programului „Renașterea satului 
românesc41 consiliile locale au apro
bat deja atribuirea terenurilor nece
sare construirii caselor, în celelalte 
cazuri fiind doar identificate 
suprafețele de teren pe care vor fi 
ridicate imobilele.

PSD-iștii hunedoreni lucrează de mântuială
în lumea virtuală

Pesediștii hunedoreni și-au tras o pa
gină pe internet prin care anunță încă 
din adresă - „psd-hd”, deci PSD minus 

Hunedoara - obiectivele și ținta lor 
pe^ u viitoarele alegeri. De frică să nu 
fie uitați de hunedoreni, în special de 
cei pentru care internetul este princi
pala sursă de informare, pesediștii au 
intrat în lumea virtuală într-o manieră 

total neprofesionistă.

www.psd-hd.ro este noua pagină de internet 
a social democraților hunedoreni.

în deschidere apare imaginea președintelui 
Florin Cazacu care dă cu subsemnatul pe colțul 
unei mese ce nu pare să fie neapărat situată în 
sediul DNA.

Din imagine reiese că personajul a învățat să 
scrie, deși din textul de „Bun venit” reiese con
trariul „Suntem o echipă care crede că în județul 
nostru trebuie promovate valorile social-democ- 
rate și vom milita așa cum vom știi (poate nu 
„știi”, dar un „i” era îndeajuns, n.red.) mai bine în 
acest scop”, se arată în mesajul semnat de Florin 

Cazacu. Mai apoi, la categoria CExJ-HD textul 
este indescifrabil. (Aceste aspecte vor fi, probabil, 
tratate mult mai bine decât am făcut-o noi de un 
profesionist, la rubrica domnului Chioru Corec- 
toru.)

Curioșii care vor să afle amănunte despre 
„Organizații PSD Hunedoara” vor găsi un pătrățel 
mic și neînsemnat într-un colțișor de fereastră 
goală.

De altfel, pagina de internet scoasă în lume 
este săracă și făcută tot pe colțul mesei.

Și în lumea virtuală 
promisiunile 
neonorate 
dau la fel de rău

Potrivit președintelui Florin Cazacu, 
inițiativa construcției unui site a venit din partea 
tinerilor din partid și că acest site va conține 
informații „de maximă importanță”. Deocamdată, 
însă, informațiile sunt doar în faza de promisiune.

„Dorim să fim cât mai aproape de cetățeni. 
De aceea am considerat că un site ar fi necesar 
pentru a putea menține un contact cu cetățenii.

Aici, toți locutorii județului și nu numai ne

FARTVCUL SOCIAL DEMOCRAT
COAAWIAfflA dF HUNOMABA

HOME DESPRE NOI IKHIBg ORGANIZAȚII ««»■!« CONTACT PRESĂ
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Florin CAZACU Proțoftrto PSD Himtdoaro
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pot trimite părerile și întrebările lor iar noi le vom 
răspunde în cel mai scurt timp”, â mai promis 
Cazacu.

Investiția a costat 60 de euro, bani care s-au 
plătit pentru achiziționarea domeniului.

„Prețul este unul modic așa că, pentru orice 

cetățean care dorește să-și facă un site propriu, 
organizația PSD Hunedoara și-a propus ca site-ul 
să aibă și o interfață virtuală”, a mai declarat 
Cazacu.

Marcel Bot

http://www.psd-hd.ro


Unii analiști economici anticipează pentru următoarea lună un 
curs stabil, în jurul nivelului de 4,1 lei/euro, în timp ce alți consi
deră că există presiuni în sensul aprecierii monedei naționale și 
nu exclud scăderea ratei de schimb sub pragul de 4 lei/euro.

Ziua Poliției Române a fost sărbătorită la Deva
Magneții din Călan 
nu renunță la furat

„Magneții” (au dobândit 
acest renume datorită abilității cu 
care detectează fierul vechi) nu 
renunță la forat, deși poliția e mai 
tot timpul cu ochii pe ei ea pe 
butelie. Claudiu M. de 29 de ani 
din Călan a fost „agățat” în mo
mentul în care fora fier vechi din 
incinta unei societăți comerciale, 
marți seara înjurai orei 19. El a 
fost prins de polițiștii Formațiunii 
de Ordine Publică din cadrul 
Poliției Orașului Călan pe când 
încerca să plaseze cele 420 de 
kilograme de fier la un centru de 
colectare a fierului vechi. Tânărul 
are acum dosar de cercetare 
penală.

Pietonul Diamant 
a condus fără permis

Ieri, polițiștii hunedoreni au 
aniversat 188 de ani de ates

tare documentară. Evenimen
tul a fost aniversat la Casa de 
Cultură “Drăgan Munteanu ” 
din Deva. După ședința festivă 
în care au fost avansați în grad 

mai mulți ofițeri și agenți de 
poliție, a fost dezvelit monu

mentul port-drapel, cu sigla și 
denumirea Inspectoratului Ju
dețean de Poliție Hunedoara, 

care marchează intrarea în in
stituție.

Copiii curioși dar și adulții s-au 
adunat pe platoul din fața casei de 
cultură unde au avut ocazia să admire 
armamentul și laboratorul criminalistic 
mobil al polițiștilor de la Serviciul de 
Intervenție Rapidă. Cei doi câini din 

rasa labrador, special dresați pentru de
tectarea explozibilului, au primit o 
atenție deosebită din partea celor mici.

Cei mai buni au fost 
recompensați

Ca în fiecare an au fost premiați 
cei mai buni polițiști, î semn de respect 
și prețuire pentru operativitatea și pro
fesionalismul cu care au răspuns 
solicitărilor comunității. Postul de 
Poliție Băița a fost desemnat cel mai 
bun post de poliție comunal, iar Biroul 
de Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Hunedoara a fost 
desemnat „colectivul anului”. Diploma 
de excelență „polițistul anului” a fost 
acordată comisarului Gabriel Sala, 
șeful Biroului de Investigare a Fraude
lor din cadrul Poliției Municipiului 
Hunedoara, polițistul care s-a remarcat 
în activități de combatere a 
infracțiunilor economico-financiare.

Diplome și cupe au fost acordate și 
polițiștilor sau echipelor care au 
câștigat diferite competiții sportive or
ganizate cu prilejul Zilei Poliției. In 
cadrul ceremoniei au fost avansați în 
grad, la termen sau înainte de termen, 

peste 260 de ofițeri și agenți de poliție. 
Una dintre diplomele de excelență a 
fost acordată subinspectorului Bogdan 
Nițu, purtătorul de cuvânt al instituției.

Maria Bulz

Diamant F. de 21 de ani din 
Deva a condus un autoturism în 
ciuda faptului că nu avea permis 
de conducere. El a fost descoperit 
de un echipaj al Poliției Rutiere 
în trafic, pe strada Mihai Emi- 
nescu. miercuri în jurul orei 
10:10. în urma verificărilor în 
baza de date a Inspectoratului de 
Poliție Județean Hunedoara, 
autoritățile au constatat că Dia
mant era doar pieton cu acte în 
regulă, motiv pentru care s-a și 
ales cu un dosar de cercetare 
penală.

Transport de cherestea 
cu documente incomplete

Șoferul unui autocamion a 
fost prins de polițiști în timp ce 
transporta cherestea, fără a avea 
documentele legale bine în
tocmite. în urma controlului 
polițiștii au constatat că șoferul 
autocamionului, Aurel P. de 50 
de ani din comuna Vadu, județul 
Alba, transporta peste 21 de 
metri cubi de cherestea de 
diferite sortimente. La solicitarea 
polițiștilor de a prezenta actele 
pentru transport, Aurel a prezen
tat avizul de însoțire a materialu
lui lemnos. în acest document nu 
erau însă specificate toate sorti
mentele de lemn pe care le trans
porta. Conducătorul auto a fost 
sancționat eu o amendă în val
oare de 1.000 lei.

Toată lumea-i zice lotru 
c-a furat lemne din codru

Valentin A. de 29 de ani 
transporta cu o platformă auto 14 
metri cubi de lemn de fag în val
oare de 3.500 de lei, fără a avea 
vreun act. Bărbatul a fost prins de 
polițiști marți, înjurai orei 19, pe 
drumul forestier Valea Streiului. 
Șoferul platformei a fost amendat 
cu 1.000 de lei, iar lemnul a fost 
confiscat și predat la Ocolul Sil
vic Pui. Bărbatul este cercetat în 
continuare pentru a se stabili 
proveniența lemnului.

Maria Bulz

Razie în cartierul „Aeroport” 
din Petroșani
Nouă localuri publice din car
tierul „Aeroport” au fost veri
ficate de polițiștii din cadrul 
Poliției Municipiului Petro

șani. Cu această ocazie au fost 
sancționate 21 de persoane 
care au primit amenzi în va

loare de 2.260 de lei.

Tot în cadrul acestei acțiuni, 
polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale au reușit să îl prindă pe Cristian 
F., de 23 de ani din Petroșani, care la

sin stoc agregate de balastieră 
in cantlld|l foarte mari

BilMlMtural preț: II,W ki/mc
Hriip, concaMt, ipriat »i sortat 0 • 4 mm preț: 

Pietriș, concaut, spălat p sortat 4 - • mm preț: 
Retrițg concasat, tpilM ți sortat I • U mm preț: 

Phtri spartă, spălată ți sortată 14-31 mm preț:

*

Pentru coeaentl si informații ne puteți contacta la telefon 
OVS4/934 44B
0793 134 VO*

sau e-mail: contabilttatcutcleccrnaPeva.

B
 „Eficacitatea și cali

tatea activității polițistului 
aflat în stradă înseamnă au

toritate, putere de antici
pare a evenimentelor, hotărâre, 

curaj, onestitate, încredere în puterea 
legii, dar și sprijinul cetățenilor. 

Avem speranța că cetățenii județului 
Hunedoara vor fi în continuare 

alături de noi, căci numai împreună 
vom reuși să îndeplinim proiectele 

ce ne preocupă deopotrivă.”

Liviu Dumitru, 
șef al IPJ Hunedoara

sfârșitul lunii februarie l-a agresat fizic 
pe un alt bărbat.

Tânărul a fost dus la sediul poliției 
unde a fost pus sub acuzare pentru 
săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte 
violențe. Totodată a fost prins și 
Alexandru H. de 43 de ani din 
Caransebeș, care — beat fiind - a distrus 
în urmă cu o lună un aparat de jocuri 
electronice din incinta unui bar.

Pagubă provocată se ridică la 
1.000 de lei. Polițiștii l-au pus sub în
vinuire pentru săvârșirea infracțiunii de 
distrugere.

Maria Bulz

B
 “Poliția hunedoreană este 

astăzi o instituție care

: poate da oricând proba 
maturității chiar dacă 

riscurile se află într-o 
evoluție continuă.
Dar cel mai presus evaluator al 
poliției este cetățeanul, iar când 
acesta apreciază munca polițistului 
ca fiind în slujba dreptății înseamnă 
ca această instituție și-a atins 
scopul”
Dorin Gligor suprefect 
al județului Hunedoara

Capra cu trei hoți
Povestea spune că un bătrân 

a fost jefuit de trei hoți pe 
când se întorcea de la târg.
Miercuri dimineața pe la 

zece, doi „lupi tineri” și o cu
coană nu tocmai „trecută” l- 

au „făcut”pe moșneag la 
buzunare și i-au șterpelit bă
nuții. Vigilenți, vânătorii de 
infracțiuni - polițiștii — au 

prins de veste și i-au înhățat 
pe hoțomani, dând moșului 

îndărăt punga cu parale.

A fost odată, că de n-ar fi fost 
nu ar fi apărut pe fluxul de știri al 
Poliției, un moșneag căruia i se 
spunea Gheorghe și era de loc din 
comuna Densuș.

într-o bună zi (vorba vine,

>

fiindcă ziua moșului nu a fos* >- 
mai bună), moșneagul a luat capra 
de funie și a plecat la târg. 
Frumoasă capră trebuie să fi avut 
moșneagul că abia se deschiseseră 
baierele târgului și capra lui își găsi 
alt stăpân.

A luat bătrânul 300 de lei pe 
capra și porni spre târgul de 
șoldanii cu gând să se bage-n banii 
caprei ca să cumpere purcel.

Pe când căta moșul să aleagă 
un godac, numai ce se trezește 
încolțit de cei trei hoți care îl 
împingeau de colo-colo, așa ca din 
smintită întâmplare.

Până să se dezmeticească bi
etul om, șuții îl ușurară de bănu,/și 
„pe-aici ți-e drumul!”.

Moșneagul, cătrănit, a anunțat 
poliția și toată tărășenia s-a sfârșit 
cu bine, după cum stă chezășie în
scrisul domnului Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt al IPJ Hune
doara: „Cele trei persoane au fost 
identificate. Doi dintre hoți au doar 
15 ani și sunt din comuna 
Mănicești, județul Argeș. Ei au pus 
furtul la cale împreună cu Elena K 
în vârstă de 34 de ani. Pe numele 
celor trei polițiștii au întocmi 
dosare de cercetare penală pentn 
furt calificat. Ei sunt cercetați îr 
stare de libertate”.

Maria But:



Piața locurilor de muncă a început să se deblocheze, însă compa
niile aleg cu mai multă atenție angajații, ceea ce prelungește 
procesul de selectare, iar salariații sunt mai flexibili, dar reti- 
eenți cana vine vorba de relocare sau reconversieprofesională, 
potrivit specialiștilor în resurse umane. c.
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Târg de Paște în sprijinul copiilor
defavorizați
Ieri a avut loc Târgul de Paște 
organizat de școlile și grădini
țele din Brad pentru a sprijini 

copiii defavorizați. Sute de 
copii au scos la vânzare pro

duse meșterite de ei. Târgul s-a 
încheiat cu încasări de peste 
2.700 de lei, bani cu care câ

teva familii vor intra cu bucu
rie în Sfânta Sărbătoare a 

învierii Domnului.

Vremea frumoasă a scos în parcul 
din fața Școlii „Horea, Cloșca și 
Crișan” Brad peste 300 de prichindei și 
pănnți care au participat la cea de-a 

doua ediție a Târgului de Paște organi
zat în sprijinul unor copii defavorizați 
pentru ca și aceștia să simtă bucuria 
sărbătorii Paștelui. Târgul a avut ca 
scop expunerea și vânzarea lucrărilor 
realizate de copii pentru a strânge bani. 
Fondurile colectate vor fi donate unui 
număr de 10 familii în care părinții simt 
afectați de handicap și incapacitate de 
muncă. La manifestare au participat 
preșcolari și elevi din ciclul primar și 
gimnazial de la toate grădinițele și 
școlile din municipiul Brad, dar și de la 
alte unități‘de învățământ din județ și 
din țară. Astfel, pe măsuțe și panouri au 
fost etalate obiecte realizate de copii de 
la grădinița „Floare de Colț”, școlile 
„Horea, Cloșca și Crișan”, „Mircea 
Sântimbreanu” și de la Clubul Copiilor 
din Brad, dar au fost amenajate și stan

duri ale școlilor din comunele 
zărăndene: Buceș, Bucureșci, Crișcior, 
Ribița, Baia de Criș, Vața de Jos și 
Hălmagiu (județul Arad). Printre 
obiectele prezentate s-au aflat și lucrări 
ale copiilor din 25 de județe ale țării.

Exponatele au 
ilustrat apropierea 
sărbătorilor pascale

Tematica întregii manifestări a stat 
sub semnul apropierii sărbătorilor pas
cale, dar a celebrat și venirea 
primăverii. Exponatele prezentate au 
fost dintre cele mai diverse: desene și 
colaje, ouă încondeiate, coșulețe cu 
ouă, icoane pictate pe lemn, sticlă sau 
pe pietre de râu, obiecte ornamentale 
sau căsuțe pentru păsări. Imbrăcați în 
costume de iepurași, cu măști, cei mici 
s-au bucurat de prilej și și-au îndemnat 
părinții să cumpere lucrurile meșterite 
de ei și expuse la târg. Părinții încântați 
de realizările odraslelor au achiziționat 
numeroase obiecte, astfel încât în mai 
puțin de o oră unele standuri s-au golit. 
Printre cele mai căutate au fost 
coșulețele cu ouă încondeiate și 
icoanele pictate pe diverse suporturi.

Copiii 
interacționează 
prin eTwinning

Acțiunea de ieri face parte dintr- 
un program interactiv desfășurat pe in
ternet care cuprinde unități de

învățământ din mai multe țări europene. 
„Târgul de astăzi este rodul colaborării 
dintre unitățile de învățământ și famili
ile copiilor care s-au implicat în această 
acțiune, lucru vizibil și în calitatea 
obiectelor expuse. Manifestarea 
reprezintă, în același timp, o parte a 
programului eTwinning care include 
participant din mai multe țări europene 
precum Polonia, Marea Britanie, Malta, 
Turcia, Lituania, Spania, Franța. 
Aceștia ne-au trimis imagini cu obi
ceiurile și obiectele realizate de ei cu 
prilejul Paștelui, expuse pe panourile de 
la târg. De asemenea, în program avem 
parteneri din 25 de județe din țară care 
au ținut să participe la manifestarea 
organizată de noi. De două săptămâni, 
primim colete cu obiecte pentru a fi ex
puse și vândute la târg în sprijinul copi
ilor defavorizați”, ne-a spus Aurelia 
Ana, directoarea grădiniței „Floare de 
Colț” Brad.

Târgul
a fost un succes

Târgul a constituit un real succes 
atât pentru copiii care și-au dovedit în
demânarea și talentul, cât și pentru 
părinții mulțumiți de angrenarea celor 
mici în activități interactive.

Succesul a fost evident la sfârșit și 
pentru organizatori, atunci când au con
tabilizat banii rezultați din vânzări. La 
această ediție s-au strâns 2.717 lei, o 
sumă mai mare decât cea de anul trecut.

Cu banii colectați la ediția 
precedentă au fost achiziționate pro
duse donate apoi familiilor aflate în di
ficultate.

Cătălin Rișcuța

Liviu Oros nu a fost trecut
în uitare

Astăzi și mâine se desfășoară la Deva și Brad a X - a ediție a Fes
tivalului Internațional de Umor „Liviu Oros”.

Manifestarea va debuta la ora 11 în Sala Mică a Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva printr-o întâlnire cu scriitorii Cornel 
Udrea și Dumitru Hurubă, urmată de un recital de violă și lăută susținut 
de artiștii Mircea Goian și Nicolae Szekely.

După-amiază, de la 
ora 18, se deschide Sa
lonul de carte umoristică 
în cadrul căruia este invi
ți actorul Dorel Vișan. 
Cu acest prilej va avea loc 
și vernisajul Salonului de 
Grafică satirică,
Portretistică și Caricatură.

Seara se va încheia 
prin spectacolul cu piesa 
„Farsa lui Paturini”, 
eveniment ce va începe la 
ora 19 la Teatrul Județean 
Hunedoara.

Festivalul va con
tinua mâine de la ora 11 la 
Casa de Cultură Brad. La 
manifestarea de sâmbătă 
va fi vernisat și un Salon 
de caricatură, iar artistul 
Cristi Vecerdea - Criv va 
realiza portrete â la minut.

Administrația Fiscală vine cu precizări 
pentru TVA-ul la persoane fizice
Persoanele fizice care au achi

ziționat, în perioada 2005 - 
2009, de la alte persoane fizice, 
imobile noi sau terenuri con- 
struibile, nu fac și nu vor face 
obiectul verificărilor A.N.A.F. 
și nu au obligația plății TVA.

Așa cum Agenția Națională de 
Administrare Fiscală a precizat în 
nenumărate rânduri, această plată a 
taxei pe valoare-adăugată este în 
obligația vânzătorilor — persoane fiz
ice. ANAF precizează că persoanele 

-fizice care au vândut terenuri constru-

ibile și construcții noi, cu caracter de 
continuitate, aveau obligația 
înregistrării în scopuri de TVA și a 
plății TVA la bugetul de stat aferentă 
livrărilor.

A.N.A.F. subliniază, încă o dată, 
că persoanele fizice, care au 
achiziționat construcții noi și terenuri 
construibile în scop personal, nu au 
obligația plății taxei pe valoare 
adăugată.

începând cu 1 ianuarie 2010, 
persoanele fizice care au efectuat 
tranzacții cu construcții noi și terenuri 
construibile în perioada 2005 - 2009, 
chiar dacă nu au fost înregistrate ca 
plătitori de TVA la momentul inițierii

Simpozion de geografie la Brad
Sub egida Societății de Geografie din România, 

a Societății de Geografie - filiala Hunedoara și a In
spectoratului Școlar Județean Hunedoara, mâine și 
duminică se desfășoară la Școala Generală “Horea, 
Cloșca și Crișan” din municipiul Brad, lucrările celei 
de-a VlII-a ediții a Simpozionului Național “Ge
ografia în școală”, cu tema “Locul și rolul geografiei 
în învățământul prcunivcrsitar.

Aportul Societății de Geografie din România în 
realizarea educației prin geografie”.

construcțiilor, își pot deduce taxa pe 
valoare adăugată aferentă cheltu
ielilor efectuate, în primul decont 
depus după înregistrare sau într-un 
decont ulterior, indiferent dacă au 
făcut sau nu obiectul controlului or
ganelor fiscale.

Agenția Națională de Adminis
trare Fiscală efectuează controale la 
persoanele fizice care au realizat 
tranzacții imobiliare cu terenuri con
struibile și construcții noi, cu caracter 
de continuitate, fiind verificate 7.145 
persoane, care au efectuat 85.442 
tranzacții, în perioada 2006 - 2008, 
cu o valoare totală de 14.886 mil
ioane lei.

Comunicările vor fi susținute în cadrul a patru 
secțiuni: Geografie fizică, Geografie umană, Ge
ografia mediului și Locul geografiei în învățământul 
preuniversitar.

La manifestarea științifică vor participa acade
micieni, profesori universitari, inspectori școlari și 
cadre didactice din întreaga țară.

Duminică se va desfășura o aplicație practică pe 
teren urmând traseul Brad - Abrud - Detunatele - 
Brad.



Artiștii, autenticul și viața lor

Mihai Petreuș
Viața i-a oferit căi nebănuite, 
pline de cântec și bucurie su

fletească. Chiar dacă arta cân
tului popular nu i-a fost 

moștenire de familie, Mihai 
Petreuș a fost dăruit de la 

Dumnezeu cu harul cântatului 
pe care îl împărtășește cu drag 
tuturor celor care doresc să îi 

asculte cântecul.

„Deși trăiește în inima Ardealului, 
sufletul și simțirea artistului îi sunt 
acolo în Maramureșul drag, pe care-1 
cinstește cu cântecul său, cu vorba și 
portul”, așa îl descrie Prof. Dr. Daniela 
Băcilă, redactorul muzical de la Radio 
Timișoara, pe interpretul Mihai Petreuș.

Unicul artist 
al familiei

încurajat de paroh și de apropiați, 
pe parcursul liceului a decis să urmeze 
cursurile Școlii Populare de Arte de la 
Sighetul Marmației, dar nu s-a gândit 
să facă neapărat carieră din muzică, 
deși era unul din lucrurile care îi 
plăceau mult. Este cel mai tânăr mem
bru al familiei și singurul dintre frați 
care s-a regăsit în cântul popular și a 
descoperit că poate să-și exprime sen
timentele și trăirile în acest mod.

Carieră artistică 
începută 
pe ținuturile 
Hunedoarei

Dorința de a împărtăși celor dragi 
și marelui public mesajul cântecului 

popular a reușit să-l pună în valoare 
odată cu „migrarea” lui pe meleagurile 
hunedorene, unde a decis să rămână tot 
restul vieții. Acest lucru s-a întâmplat 
în anul 1980, adică acum 30 de ani. 
Este bucuros că Dumnezeu la trimis 
aici, în județul Hunedoara, și se simte 
ca acasă. Mihai spune că nu își dorește 
să plece din ținutul hunedorenilor 
niciodată: „îmi cânt melodiile cu 
deosebită plăcere aici la Hunedoara și 
oriunde merg în lumea acesta. în sufle
tul meu mereu vor dăinuii amintirile de 
pe Valea Izei și am să cânt mereu graiul 
meleagurilor natale, dar acum viața 
mea este aici”, spune Mihai Petreuș.

A apărut la tv pe 
vremea când „fiul 
iubit” sechestrase 
micul ecran

Spectacolele, concursurile și festi
valurile la care a participat de când s-a 
stabilit în Simeria l-au ajutat pe Mihai 
Petreuș să-și regăsească numele printre 
cei mai iubiți și ascultați interpreți de 
muzică populară. Ileana Rus, Eugen 
Pistol, Mariana Anghel, Valentin 
Crainic,Valerica Ianoși, Cristian Fodor, 
Mariana Deac, Ciprian Roman sau mult 
regretatul Drăgan Muntean, sunt doar 
câțiva dintre artiștii cu care a împărțit 
scenele și platourile de filmare din 
România și nu numai. A apărut la emi
siuni televizate la TVR, ETNO și Fa
vorit, iar cântecele sale au fost difuzate 
la mai multe posturi de radio. „La în
ceputurile mele artistice nu erau atât de 
multe posturi de televiziune. Era un 
lucru deosebit dacă reușeai să ajungi în 
atenția Televiziunii Române. Festival
urile și concursurile de muzică 
populară erau mult mai atent jurizate și

cei mai buni cântăreți în adevăratul 
sens al cuvântului erau promovați”, a 
menționat artistul.

Un om norocos
Mihai Petreuș își compune singur 

melodiile, atât linia melodică, cât și tex
tul. „Sunt norocos că am trăit vremurile 
în care tradiția românească era la mare 
rang. Acum povestesc cu drag tinerilor 
interpreți de muzică populară despre 
ceea ce însemna odată pentru români, 
folclorul”, a spune artistul. De multe 
ori se întâmplă să fie lipsit de inspirație 
și atunci preferă să asculte cântările 
artiștilor care au fost odată mângâierea 
sufletelor românilor. Pe toți acei artiști 
care astăzi sunt aproape uitați îi 
regăsește printre cele 700 de discuri de 
vinii din colecția pe care o deține.

Amintiri - albume 
mai vechi, mai noi 
și proiecte de viitor

Până în prezent a împărtășit iu
bitorilor de folclor un album de colinde, 
un album cu melodii tipic zonei 
maramureșului: „Drumule cât ești de 
lung”, în care cântă calea românilor 
care plecați care duc dorul graiului, al

Sărbătoarea Paștelui pe Valea Izei
Artistul este născut la data de 4 

februarie 1961 într-o comună de pe 
malul Izei numită Șieu din 
Maramureș. Provine dintr-o familie 
cu respect față de tradiție iar portul 
popular e păstrat cu mândrie.

De sărbători sau duminica la 
biserică, în copilăria lui Mihai era o 
adevărată^ paradă a portului 
maramureșean.

Cântărețul își aduce aminte cu 
plăcere de sărbătorile pascale, când 
locuitorii Șieului țineau cu strășnicie 
tot postul învierii Domnului, iar din 
joia mare și până în dimineața primei 
zile de Paști, oamenii țineau post 
negru.

De asemenea, în ziua de Florii se 
merge la biserică cu un buchet de 
„mâțișori”, buchet care era sfințit de 
preotul satului.

Oamenii duceau mâțișorii acasă

portului și tradiției românești. „De-a 
lungul anilor, mergând în turnee prin 
Europa am ..văzut" dorul de casă în 
ochii românilor prezenți în sală. E de 
necrezut! Sunt și tineri care nu au purtat 
niciodată portul popular și nici nu au 
fost încântați să asculte muzica 
tradițională românească. Și totuși, după 
ani și ani trăiți printre străini, i-am 
văzut plângând de dorul familiilor lor 
din România. Aveau cu o dorință cum 
nu mai avuseră niciodată să poarte 

și, atunci când tună și fulgeră, ei arun
cau în foc câte o crenguță că să se 
împrăștie norii și tot răul din preajma 
gospodăriilor.

Ouăle erau vopsite doar cu roșu, 
bine lustruite și puse într-un coș 
alături de câmații de porc și ciolanul 
atent pregătit, bine afumat și păstrat, 
încă de la Crăciun.

Toate acestea trebuiau duse în 
noaptea învierii, la biserică pentru a fi 
sfințite, iar mai apoi membrii familiei 
și toți cei care treceau pragul casei să 
se bucure de bunătăți și tot odată să 
mulțumească lui Dumnezeu pentru 
toate bucatele și pentru faptul că sunt 
sănătoși.

Portul popular era obligatoriu, 
iar tinerii satului erau mândrii să-l 
poarte. Mihai respecta tradiția 
Paștelui și nu refuza niciodată să cânte 
în biserică alături de preot. 

straiele tradiționale românești, su -as
culte și să cânte muzica bunicilor și 
străbunicilor”, își amintește Mihai 
Petreuș.

Cântărețul speră ca în viitorul 
apropiat să dăruiască românilor de pre
tutindeni un nou album care să conțină 
toate melodiile pe care le-a cântat în co
laborare cu alți artiști și toate cântecele 
lui.

Georgiana Giurgiu

JoYK



Intre faptele și vorbele lui Cazacu
stau maldăre de gunoi
Potențialul turist adus de primarul mu
nicipiului Brad în „ Țara Aurului” ar 
putea să-și bucure ochii cu ruine și 

maldăre de gunoaie aruncate la întâm
plare pe terasamentul căii ferate în

guste ce leagă Bradul de Gura Barza. 
Până să-și pună în aplicare planul de 
transformare a Bradului într-un oraș 
turistic, Cazacu muncește din greu la 

transformarea zonei Șteampurile Vechi 
în rampă de gunoi neautorizată.

Terasamentul căii ferate pe care circula 
cândva celebra mocăniță între Brad și Gura 
Barza, este transformat în rampă de gunoi. 
Cei care depozitează aici diverse deșeuri nu 
sunt oameni fără spirit civic, ci chiar angajații 
Primăriei care cară gunoaiele strânse de prin 
oraș cu remorca și le basculează în apropierea 

nelor de cale ferată.

Turism printre gunoaie

Primarul Florin Cazacu a găsit soluția 
pentru a scăpa de deșeurile colectate de 
angajații Primăriei de prin oraș. După ce sunt 
încărcate în remorca unui tractor acestea sunt 
duse la marginea orașului și basculate în 
câmp. Asta în timp ce prestatorul, Cristian 
Cazan, unul dintre oamenii de casă ai pri
marului, decontează transportul gunoaielor 
până în deponeul de la Rapolt, păgubind ast

fel bugetul local cu cu câteva zeci de milioane 
de lei vechi lunar. Locuitorii din zona de- 
poneului de deșeuri improvizat se plâng că 
vântul și câinii vagabonzi împrăștie gunoaiele 
pe câteva sute de metri patrați afectând în
treaga zonă. în general oamenii se feresc să 
Vorbească deschis de frica Primarului, dar 
povestesc cum remorcile de gunoi sunt aduse 
și basculate pe câmp în plină zi fără ca 
autoritățile să facă ceva pentrua opri poluarea 
zonei. în campania electorală, unul dintre pla
nurile primarului Florin Cazacu a fost re
alizarea unui drum al aurului care să cuprindă 
inclusiv traseul mocăniței. Atâta doar că 
același primar Florin Cazacu, a umplut traseul 
cu maldăre de gunoi, oferind potențialilor 
turiști o priveliște, unică, dar deloc plăcută.

Terenuri lăsate în paragină 
din cauza „vecinilor”

Pe lângă faptul că sunt invadațide 
gunoaie, oamenii din zona „Șteampuri” se 
plâng că nu-și pot lucra terenurile situate între 
Crișul Alb și calea ferată îngustă din cauza 
rromilor care locuiesc într-o colonie din 
vecinătate. „Țiganii din Șteampurile Vechi 
fură tot ce prind. Nu are rost să lucrăm 
pământul aici pentru că nu apucăm noi să 
culegem recolta. Vin noaptea țiganii și o fură, 
în loc să pună poliția pe ei, Primarul le 
construiește blocuri și le dă ajutoare sociale, 
în timp ce ei circulă numai cu taxiul. Nici nu 
mai știm ce să facem de frica lor. Mai bine

Gunoaie și conducte ruginite, un peisaj pentru atragerea de turiști la Brad

lăsăm terenul nemuncit decât să trudim pen
tru Țigani, povestește Alexandru Gruieț un 
locuitor din Goșa care are terenuri în zonă. 
Tot rromii din Șteampuri sunt acuzați și de 
proprietarii de păduri de pe Dealul Sanatori
ului. în plină zi, profitând de nepăsarea 
autorităților locale aceștia intră în pâlcurile de 
pădure și fură lemne de foc fără ca cineva să- 
i pedepsească. „I-am prins la mine în pădure 
cu căruța de lemne pe la ora patru după 
amiază. Au sărit la mine și m-au bătut. Apoi

tot ei s-au dus la politie și m-au reclamat că 
i-am agresat. Eu m-am ales cu o amendă și 
hoții nu au pățit nimic”, povestește loan Jurj, 
proprietar de păduri în zona afectată de ban
dele de hoți.

Priamru Florin Cazacu refuză orice dia
log pe această temă iar din Primărie nici un 
angajat nu are voie să dea relații fără acordul 
edilului șef.

Alexandru Avram

AVRAM IANCU
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COPACII CURĂȚĂ AERUL 
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Ziarul „Glasul Hunedoarei; 
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Colegiul Național „Avram lancu din Brad 
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Vineri, 26 martie 2010

Tânărul regizor și-a surprins întreaga familie în acest weekend, 
când i-a pus inelul pe deget frumoasei lui partenere de viață, 
modelul și ex-știrista lulia Pârlea - fostă câștigătoare a competiției 
Miss Bikini în 2008.

Maria Dinulescu are un iubit secret Restricționarea bonusurilor directorilor
Maria Dinulescu este genul de 

femeie pe care fie o fetești și o cata- 
loghezi ciudată, fie o iubești cu toată 
puterea sufletului. Această trăsătură 
vine însă și cu un mic blestem: Cu 
greu își poate găsi un bărbat caruia să 
îi fie iubită în adevăratul sens al cu
vântului.

Frumoasa actriță a încercat. A 
avut o relație scurtă cu renumitul 
Poponeț, a fost văzută în compania 
lui Arsenie, dar și a unui neamț pc 
nume Alexander Lammerting. in cele

din urmi, mărturisește că și-a găsit 
mult căutatul suflct-pereche. Nu dă 
nume, dar spune că. pentru prima 
dată in viața ei. i libere cu adevărat. 
„I ste cineva în inima mea, este una 
dintre experiențele cele mai 
surprinzătoare ale vieții mele. Nici eu 
nu realizez foarte bine ce se întâmplă, 
dar este o relație și o experiență pe 
care o am acum din care eu învăț 
foarte multe despre ce înseamnă re- 
aiitateaf..; îmi e clar că eu trăiesc 
într-o altă lume, sunt vânătoare de 
informații ca să le pol aduce în per
sonajele mele. Dai asta nu e reali
tatea. (hi meri ii sunt mai simpli și cu 
această relație pe care o am acum 
învăț să am foarte multă toleranță, să 
ofer timp, să ofer înțelegere și să iau 
omul respectiv exact așa cum este el. 
E iubirea pe care nu am simțit-o 
înainte”, explică actrița.

Deși recunoaște cu mâna pe 
inimă că nu este „genul de femeie 
care să se căsătorească”, Maria spune 
că iubitul misterios a facut-o să se 
gândească la măritiș și la copii, pen
tru prima dată în viață. „A avea un soț 
este un lucru superb. Să fiu suportul 
unei persoane și el al meu, să știu că 
orice s-ar întâmpla, el va fi acolo. Și 
să avem copii adoptați - dacă vrea el 
- și un copil natural”, a conchis talen
tata actriță.

de pe Wall Street complică divorțurile acestora
Restricțiile impuse bonusurilor 

directorilor de pe Wall Street 
complică înțelegerile finan

ciare în procesele lor de divorț, 
majorează costul proceselor și 
măresc probabilitatea ca unii 

dintre aceștia să își retragă co
piii de la școlile private 

sau să vândă a doua locuință 
deținută.

"Modificarea sistemului de plată a 
beneficiilor complică semnificativ apli
carea legislației în domeniul familiei, la 
nivel național", a declarat Frank Glass- 
ner, director general la compania de 
consultanță Veritas Executive Compen
sation Consultants din San Francisco, 
citat de Bloomberg.

înțelegerile financiare în cadrul 
divorțurilor unor directori precum cei din 
sectorul bancar, care se bazează pe 
bonusuri, devin mai greu de negociat, în
trucât companiile au redus componenta 
în numerar și au mărit-o pe cea pe termen 
lung, în acțiuni, a explicat Eleanor Alter, 
avocat din New York. Astfel, bonusurile 
nu mai pot fi folosite pentru cheltuielile 
curente, precum taxele la școlile private,

sau păstrarea unei a doua locuințe, a 
arătat Alter.

Autoritățile americane au impus 
companiilor din sectorul financiar să țină 
bonusurile sub control. Bonusurile au 
crescut anul trecut cu 17%, la 20,3 mil
iarde de dolari, față de 2008, dar multe 
companii au majorat componenta în 
acțiuni sau sub alte forme, în detrimentul 
celei în numerar. Companiile au adoptat 
și clauze prin care pot cere retumarea 
bonusurilor, în cazul asumării unor 
riscuri exagerate. Modificarea structurii 
beneficiilor va afecta cel mai mult 
angajații din sectorul financiar care 
câștigă peste 200.000 de dolari pe an, re
spectiv circa 50.000 de salariați din New 
York, New Jersey și Connecticut.

O sursă aproapiată situației a de
clarat că Bank of America va plăti 95% 
din bonusurile angajaților din investment 
banking sub formă de acțiuni, eșalonat pe 
trei ani. Directorul financiar al Citigroup 
a declarat, în ianuarie, că bonusurile în 
numerar vor fi plafonate la 100.000 de 
dolari.

De asemenea, bonusurile de la 
American International Group, General 
Motors, GMAC, Chrysler Group și 
Chrysler Financial vor fi reduse cu 33% 
în acest an, față de 2009, a declarai 
marți, Kenneth Feinberg, membru al Tre- 
zoreiriei SUA însărcinat cu supraveg
herea beneficiilor la companiile care au 
primit sprijin financiar din partea guver
nului SUA.

Kelly Osbourne 
și-a fracturat cotul 
încercând să oprească 
o luptă între câini

Afișând o siluetă foarte suplă, o 
nouă coafură și un bandaj medical pe 
brațul drept, Kelly Osbourne a pozat, 
marți, venind de la Los Angeles, în 
fața jurnaliștilor prezenți pe aeropor
tul Heathrow din Londra. Vedeta în 
vârstă de 25 de ani postase cu câteva 
ore înainte un mesaj pe Twitter: "Mi- 
am fracturat cotul în acest weekend 
și este de departe cea mai dureroasă 
fractură pe care am suferit-o până 
acum. Pe scurt, am încercat să opresc 
o luptă între câinii mamei mele la 
reședința ei din Los Angeles".

Mama ei, Sharon Osbourne, în 
vârstă de 57 de ani, are 11 câini, 
printre care se numără deja "celebrii" 
Minnie din rasa Pomeranian, bull- 
dogul englez Lola, Maggie din rasa 
Japanese Chin, dar și noua achiziție 
a familiei Osboume, boxerul Pearl. 
La rândul ei, Kelly Osboume este 
stăpâna cățelușului Sid din rasa 
Pomeranian, alături de care a fost 
fotografiată recent, în timpul unei 
plimbări în Los Angeles. Deși câinii 
familiei Osboume par să fie prea mici 
pentru a genera un conflict suficient 
de puternic care să justifice o acci
dentare atât de gravă, Kelly Os
boume a mărturisit recent că face 
parte din rândul celebrităților care se 
accidentează destul de des.

în noiembrie 2009, Kelly Os
boume s-a accidentat la picior în tim
pul emisiunii de televiziune 
"Dancing With The Star" din Marea 
Britanie (echivalentul emisiunii

x______________  

A

"Dansez pentru tine") și a avut nevoie 
de injecții cu cortizon pentru a con
tinua concursul.

în 2008, fiica rockerului Ozzy 
Osboume a fost fotografiată cu fața 
tumefiată, în urma unui accident cas
nic, când toate lucrurile din dulapul 
de bucătărie au căzut peste ea.

în 2007, ea a suferit un accident 
care s-a finalizat cu o hernie de disc, 
în timp ce interpreta rolul Mama 
Morton în musicalul "Chicago" pus 
în scenă la un teatre din West End, 
Londra.

Kelly Osboume, care a fost 
numită recent imaginea oficială a 
brandului de produse cosmetice St. 
Tropez, a mărturisit că a început să își 
rescrie autobiografia, "Fierce", care a 
fost publicată în 2009.

Akon este persona non grata în Sri Lanka
Protestele călugărilor budiști 

din Sri Lanka și o intensă 
campanie organizată pe Face
book au determinat autoritățile 
acestui stat insular din Ocea
nul Indian să anuleze un con
cert pe care starul Akon ar fi 

trebuit să îl susțină în capitala 
Colombo, în aprilie.

Un grup de călugări budiști, foarte 
influent în Sri Lanka, a făcut presiuni 

asupra Guvernului pentru a împiedica 
vizita lui Akon în această țară, din cauza 
unui videoclip al acestuia, în care mai 
multe femei în bikini sunt prezentate în 
timp de dansează în fața statuii lui Bud
dha, amplasată în apropierea unei piscine.

Potrivit Ministerului Afacerilor Ex
terne din Sri Lanka, nicio cerere de viză 
nu a fost primită deocamdată din partea 
cântărețului sau a anturajului acestuia, 
însă Guvernul a luat deja decizia de a nu- 
i permite intrarea pe teritoriul insulei, 
pentru concertul pe care artistul trebuia să 
îl susțină în capitala Colombo pe 24 
aprilie.

Directorul acestei instituții, Anusha 

Pelpita, a precizat că autoritățile din Sri 
Lanka au luat această decizie după ce au 
analizat cererea călugărilor budiști și au 
analizat numeroasele proteste.

Numeroși locuitori din Sri Lanka au 
aderat la o campanie lansată pe site-ul 
Facebook, intitulată "îl detestăm pe 
Akon", la care s-au înscris, până miercuri, 
peste 11.700 de membri.

Sri Lanka, un stat laic majoritar bud 
ist, este foarte atent cu folosirea imag— 
inilor și simbolurilor religioase în scopuri 
comerciale. în urmă cu șase ani, poliția și 
autoritățile vamale din Sri Lanka au or
donat confiscarea a 16 cataloage ale 
lanțului de restaurante și baruri Buddha 
Bar care foloseau imagini ale lui Buddha, 
dar și toate perechile de bikini din țară 
care aveau imprimate motive cu Buddha.

Akon, pe numele său real Aliaune 
Thiam, în vârstă de 36 de ani, este 
cântăreț, compozitor și producător de hip- 
hop și R&B. A început să fie cunoscut 
după lansarea primului său single, 
"Locked Up", de pe albumul de debut 
"Trouble". Cel de-al doilea material 
discografic i-a adus o nominalizare la pre
miile Grammy, pentru piesa "Smack- 
That". Akon are la activ 23 de cântece îu 
Billboard Hot 100 și este singurul artist 
care a ocupat de două ori primul și al 
doilea loc, simultan, în acest clasament.

i
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Farmer, un bărbat simplu din regatul Ehb, are o singură dorință: ca familia lui să 
supraviețuiască vremurilor grele prin care trece regatul. Dar viața localnicilor de
vine fi mai grea când despoticul Haitian invadează Ehb, iar Farmer trebuie să-fi 
abandoneze satul de baștină pentru a-și salva sofia și regele (Pro Ti; Sâmbătă. 
20:30:îti n.tuuele regelui'

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!
(19:00 
MIS

Telejurnal 
Trezirea la apel!

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 223.)

11:15
12:1S

Garantat 100% (talk show, rel.) i
Ochiul magic (rel.) 38'

12:45 Secretele de la palat (sud-co
reean serial, 2009, rel. - 35.)
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14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios
15'00 Tribuna partidelor parlamen

tare
tSllS Parlamentul României (2008) 
16:30 M.A.I. aproape de tine 
17:00 Leomania Promovare Eurovi

sion Selecția Națională 2010 și 
Premiile Oscar

17:50 SuperFotbal - Magazin UEFA 
Champions League

18:25 Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009 - 36.)

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 O dată-n viață (emisiune de di

vertisment)
23:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian fdm serial de 
acțiune, 2000 - 12.) 45' cu Wil
liam L. Petersen, Marg Helgen- 
berger, Jorja Fox, Gary Dourdan

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 Enigme în Carpați (rel.) 
•MsS J Lumea de aproape (rel.)
59:00 Videoterapia (rel.)
î'ttMi Telejurnal
10:15 TNRS: Un teatru fără frontiere

Prima parte
. K5 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc
13:15 Zestrea românilor
:OJ Utopia (2008) 15'
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Enigme în Carpați
16:30 Poate nu știai
16:40 Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Feminin, programul 
scurt

18:50 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

19:00 TNRS: Un teatru fără frontiere 
Partea a doua

19:30 Șansă și neșansă 
20:30 Lex et Honor
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)

21:30 Patinaj artistic Campionatele 
Mondiale - Dans, programul 
liber

23:40 Lupta pentru viață (englez se
rial documentar, 2007)

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei
11:00 Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill
12:00 Bun de cinste (reality show, 

rel.)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Să te prezint părinților (emi
siune de divertisment. 2009. 
rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal Liga l
22:30 Bubuială în Bronx (hong- 

kong-canadian acțiune-comedic, 
1995) 104' cu Jackie Chan, 
Anita Mui, Francoise Yip. Bill 
Tung

07:00 Știrile PRO TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Un mincinos sentimental (aus

tralian comedie, 1991, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3705.)
13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Divertis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010, 
rel.)

15:00 Divertis - Serviciul Român de 
Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010, rel.)

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 - 3706.) cu Heather Tom. ■ 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

17:00 Știrile PRO TV (2009)
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Dansez pentru tine (emisiune 

concurs, 2010)

07:30 în numele iubirii (2008, rel.) 
08:45 Cameleonii (2009, rel.)
10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) 
H: 15 Pagini de viață (2006) 
12:30 Pagini de viață ( 2006)
14:00 Aniela (serial, 2009, rel.)
15:15 Rețeta de ACASĂ
15.30 Destine furate (SUA serial, 

2007) 60' cu Sonya Smith, Ro
berto Mateos, Mariana Torres, 
Maritza Rodriguez

16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (1996)
12:30 Poveștiri adevărate
18:30 în numele iubirii (2008)
157:30 Cameleonii (2009)
20:30 Pasărea spin (SUA serial, 

1983)
22:30 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximenes

07:00 Camera de râs
Sftta Numerele (2005 - 20.)
0MI Sport cu Florentina
09:00 Medium (SUA serial polițist, 

2005, rel. - 19.)
10106 Galileo
10:30 Swingtown (serial, 2008 - 6.) 
11:30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 8.) 40' 
13 00 Camera de râs
14:00 Medium (2005 - 20.)
15:15 Cu moartea pe urme (canadian 

dramă, 2001)
17:15 Galileo
18:00 Focus 18 90'
10:00 Focus Sport
19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
10:30 Mercenarii (spaniol-SUA film 

de acțiune, 1994) 96' cu Dolph 
Lundgren, Charlotte Lewis
Mulholland falls (SUA thriller, 

1996)103' cu Nick Nolte, Me
lanie Griffith, Chazz Palminteri, 
Michael Madsen

HB©
17:35
19:30
20:00
21:00
22:45

) Un sărut adevărat (SUA comedie, 1999)
— 15:00 Duffy în concert

16:00 Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008) 
Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006) 
Filme și vedete
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 2.)
Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008) 
Vagabondul milionar (englez-SUA dramă, 2008)

14:15 Veronica Mars (SUA serial, 2004, rel. - 9.)
15:15 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990,rel.- 107.)
16:00 Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 10.)
16.30 Vulturul de fier (SUA fdm de acțiune, 1986)
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 10.)
20:00 Haremul englez (englez dramă romantică/2005)
22:00 Ziua răzbunării (ungar-englez film de acțiune, 2005) 109' cu Christop

her Lambert, Blanca Marsillach, Brian Blessed, Oroszlăn Szonja

01:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile

cântecului (rel.)
07:55 Formula 1 Calificări pentru 

Marele Premiu al Australiei
09120 Desene animate - Clubul Dis

ney
10:20 Arca lui Noe
10:50 Emisiune
11 <20 Iubiri dincolo de ecran Episo

dul 17
11:30 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 3.)
12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa ne privește (magazin 

cultural)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Ne vedem la TVR!
15:05 Andografia săptămânii
15:20 Ne vedem la TVR!
16:30 Mioritza Niuz-știrile care chiar 

nu contează.
17:00 Călător pe viață
M TeleEnciclopedia (1965)
I8:30 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Iubire cu gust de afine (hong- 

kong-chinez-francez film ro
mantic, 2007)

22:50 Familia Simpson (1989 - 5.) 
20'

23:50 Mioritza Niuz (rel.)

07îI0 Universul credinței
08:55 Formula 1

Marele Premiu al Australiei
11:00

11:55

Desene animate 
Clubul Disney
Viața satului

13:00

11:0©

14:20

15:20

Agenda politică
(2008)
Telejurnal;

Sport;
Meteo
Miezul zilei

(magazin de divertisment)
Teatru:

Chirița în provincie
De: Vasile Alecsandri 

17:00 Teledon Haiti
Prima parte

IM Telejurnal 
18:10 Teledon Haiti ,

Partea a doua 
19:25 Tragerile Loto

6/49 și
Noroc

19:40 Sport 
20:00 Telejurnal;

Omologarea Tragerilor Loto 
6/49 și
Noroc;
Meteo

21:10 Teledon Haiti
Partea a treia

23:00 Garantat 100%
(talk show) 45’

2
07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
08100 ABC... De ce? (program pentru 

copii)
09:00 Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
09:35 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
111:30 Zon@ IT (2007, rel.)
11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.)
1 1:30 între cer și pământ (2008, rel.)
12:00 Piatra magică (australian film , 

1999 - 22.)
12:35 Atenție, se cântă!
ISiSS Rugby:

România - Spania 
Campionatul European

15:55 Patinaj artistic Campionatele 
Mondiale - Feminin

18:10 Cronicile frumoasei luptătoare 
(sud-coreean serial, 2003 - 10.)

19:20 Campionii
19:35 Jurnal de modă
20:30 M-am săturat! (SUA serial de 

comedie, 1997 -11.)
21:00 Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 13.) Ultimul 
episod cu David Tennant, Billie 
Piper, Christopher Eccleston, 
Paul Kasey

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Baroana Di Carini (italian se

rial, 2007) 200' cu Vittoria Puc
cini, Luca Argentero, Enrico Lo 
Verso, Lando Buzzanca

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10100 Beethoven
]®:M 101 dalmațieni (SUAserial

desene animate, 1997)
11:00 întâmplări hazlii
12:00 Benny Hill (serial, 1969)
12:30 Felicia
13:00 Observator
13:30 Familia Bundy
14:00 Evadare în Munții Grizzly 

(SUA film de aventuri de fami
lie, 2000)

16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 K-9: Câinele detectiv (SUA ac-

țiune-comedie, 2002)
19:00 Observator
20:30 în puii mei!
22:00 Pâine și circ
23:00 Taxi 4 (francez acțiune-come- 

die, 2007) 91' cu Samy Naceri, 
Frederic Diefenthal, Bernard 
Farcy, Francois Damiens

__________
07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en- 

f glez serial, 1994 - 93.) 45' cu 
Ainsley Harriott

08:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 Ce se întâmplă, doctore? 

(2007) 90'
10:30 Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010, rel.)
12:00 Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007)
13:00 Știrile PRO TV (2009)
13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007-21.) 
cu Blake Lively, Leighton Mees- 
ter, Chace Crawford, Ed Wes
twick

14:00 Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.)

19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 în numele regelui (german-ca- 

nadian-SUA aventură, 2007) 
122' cu Jason Statham, Kris- 
tanna Loken, Ray Liotta, Burt 
Reynolds

07:30 în numele iubirii (mexican se
rial, 2008, rel.)

08:45 Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009, rel.)

10:00 Iubiri (columbian serial, 2006)
11:15 Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
12:30 Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
13:30 Frumusețe (SUA-mexican 

dramă, 2006)
15:30 Destine furate (SUA serial, 

2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
18:30 în numele iubirii (mexican se

rial, 200.8)
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
20:30 Dicționarul din Alcov (SUA 

dramă romantică, 2002)
22:45 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

07:00 Camera de râs
08:00 Numerele (2005 -21.) 
(MB Cei 4400 (S.F., 2004 - 9.)
10:30 - Ying, yang, yo
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008) 
12:00 Căminul de 5 stele
13:00 Cine știe...câștigă!
14:00 Iubirea bat-o vina (SUA serial 

de comedie, 2007 - 14.)
15:00 Schimb de mame (reality 

show, rel.) 90'
16:30 Mondenii Show (emisiune de 

divertisment, rel.) 105'
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
20:30 Lara Croft: tomb raider (SUA 

film de acțiune, 2001) 100' cu 
Angelina Jolie, lain Glen, Da
niel Craig, Noah Taylor

22:30 Cronica de zece ani (emisiune 
de divertisment, 2010) 75'

13:20
14:15 Domnișoara Pettigrew (comedie romantică, 2008)
15:45

18:00
20:00
21:00
21:30
23:20

HM
Circul vesel Documentar, România, 2010

Dragostea în vremea holerei (dramă romantică, 2007) 
Indiana Jones și regatul craniului de cristal (SUA aventură, 2008) 
Plictisit de moarte (SUA serial de comedie, 2009 - 1.) 
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.) 30' 
Pineapple Express (SUA comedie, 2008)
Babylon A.D. (SUA-francez-englez S.F., 2008) 90' cu Vin Diesel, Mi

chelle Yeoh, Melanie Thierry, Gerard Depardieu

12:00
13:00
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
22:00

Entertainment News (21.)
Vulturul de fier (SUA film de acțiune, 1986, rel.) 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 12.) 
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 3.) 
Departe de lume (SUA dramă, 1998)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 11.)
Careul mincinoșilor (SUA thriller, 2005)
O fată de milioane (SUA dramă, 2004) 127' cu Clint Eastwood, Hilary 

Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel

fTV<t2 _ 

MB Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Dincolo de hartă (rel.) 45' 
09:00 Motomagia (2007) 
®B0 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma

«
00 Doi care doinesc
30 Pescar hoinar (rel.) 

12'00 Piatra magică (australian film , 
j 1999 - 23.) c 
IS:S5 H...ora prichindeilor

Vin Floriile cu soare
Atlas

1;4:55 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
1:5:30 Patinaj artistic-Campionatele

Mondiale - Gala Laureaților 
18:10 Cronicile frumoasei luptătoare

(sud-coreean serial, 2003 - 11.) 
19:20 Campionii

Videoterapia Prezintă Marius 
Bodochi și Olimpia Melinte 

20:30 M-am săturat! (SUA serial de 
comedie, 1997- 12.) 30' cu An
thony Cistaro, Norm Crosby 

21:00 Eureka (SUA serial de aven
tură S.F., 2006 - 10.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson, Joe Mor
ton

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
MiiB Pactul nevestelor (canadian co

medie, 2003) 83' cu Peter Gal
lagher, Cheryl Hines. Terry 
Chen. Veena Sood

c antei£^

07:00 Observator 08:00 Știrile PRO TV (2009)
iw Neatza, vecină! (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Poveste din L.A. (SUA come

die romantică, 1991, rel.)
10:00 Mee-Shee: Uriașul apelor (en- 

glez-german film de aventuri de
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007, rel.)
familie, 2005) 95' cu Bruce 13:00 Știrile PRO TV (2009)
Greenwood, Rena Owen, Daniel 13:15 Apropo TV
Magder, Joel Tobeck 14:15 întoarcerea lui Sandokan (ita-

12:00 Aventurile lui Sindbad (cana- lian mini-serial, 1996)
dian serial de aventură, 1996) 16:15 Handbal: HCM Constanța -

13:00 Observator Veszprem
13:30 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
18:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
14:00 Taxi 4 (francez 2007, rel.) 19:00 Știrile PRO TV (2009)
16:00 Observator 20:30 Divertis - Land of Jokes (emi-
16:30 In puii mei! (rel.)

*21:30
siune de divertisment, 2010)

17:45 Divertis Mall Divertis - Serviciul Român de
18:00 Observator Comedie (emisiune de divertis-
20:00 SuperBingo Metropolis ment, 2010)
23:30 Solo (mexican-SUA film de 

acțiune, 1996) 94’ cu Mario 
Van Peebles, Barry Corbin, Wil
liam Sadler, Adrien Brody

22:30 Patimile lui Hristos (SUA-ita- 
lian dramă, 2004) 120' cu James 
Caviezel, Maia Morgenstern, 
Monica Bellucci, Hristo Jivkov

cacasa

\J

07:30 în numele iubirii (rel.) 60' 07:00 Camera de râs
08:45 Cameleonii (rel.) 08:00 Numerele (2005 - 22.)
10:00 Rețeta de ACASĂ 09:00 Sport, dietă și o vedetă
11:15 Pagini de viață (2006) MM Casă, construcție și design
12:30
13:30

Pagini de viață (2006) 
Niciodată să nu spui niciodată

(SUA dramă, 1995)

10:30

11:00

Regele Shaman (japonez seria) 
de desene animate, 2003)
Autoforum

15:30

16:25

Destine furate (SUA serial, 
2007)
Vremea de ACASĂ

11:30
12:00

Levintza prezintă
Iubirea bat-o vina (SUA serial 

de comedie, 2007 - 15.)
16:30 Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
12:30
13:30

Cine știe...câștigă! (rel.) 60' 
Fermier. Caut nevastă! '

18:30 Cristina Show Invitați actorii 
din "în numele iubirii"

iSM
18:00

Cronica Cârcotașilor (rel.) 165' 
Focus 18 90'

19:30 Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009)

Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'

20:30 Ca în rai (SUA comedie ro
mantică, 2005)

20:30 Schimb de mame (reality 
show) 90'

22:30

23:30

La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009)
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lâzaro Ramos

22:00 Departe de paradis (francez- 
SUA dramă romantică, 2002) 
107' cu Julianne Moore, Dennis 
Quaid, Dennis Haysbert, Patri
cia Clarkson

11:05 Casa (spaniol comedie, 2008)
12:40 Notting Hill (englez-SUA comedie romantică, 1999)
14:40 CaSh (francez comedie, 2008) 100' cu Jean Reno

16:20 Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA dramă, 2008)
17:55 21 (SUA dramă, 2008) 123' cu Kevin Spacey, Jim Sturgess
20:00 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009) 92' cu Steve Martin, Jean Reno 
21:35 Pacific (SUAmini-serial, 2010 - 2.) cu James Badge Dale
22:30 Frați vitregi (SUA comedie, 2008) cu Will Ferrell, John C. Reilly,

Mary Steenburgcn,Richard Jenkins

11:30
12:30
13:30
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
22:30

Ruleta destinului (SUA serial, 2001, rel. -II.)
Bărbații, un rău necesar (SUA serial, 2006, rel. - 3.) 
Departe de lume (SUA dramă, 1998, rel.) 
Lumea PRO CINEMA
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 -5.) 
Un detectiv irezistibil (SUA comedie. 1989) 
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 12.) 
Punctul zero (român-SUA film de acțiune, 1995)
Refugiul (SUA aventură, 2005) cu Orlando Bloom, Gabriel Byrne

uSKST-::-' -v: ' ....... • ■ ..m’v...................' .



Români în Cupa Hopman

integrante 

i=î> Rebus

Dicționar: Cea, Str., Enot, Hă, Rebo, Iască, Tep.

Dicționar: Căpie, ital, Ana, Boa, ipu.

? (...) Selenar Șarpe 
uriaș

Măgar Du-s Casă de 
copii

Pus la 
răcoareCe fac 5 olteni într-o barcă spartă? Stufoase Expe

riență
blate!

-Mai fac o gaură............ .......

f f! 1

P'

........... 1

Prima 
__ lună

Izolată 
11 Eșuat

(/i

(Continuați textul folosind 
soluția marcată de raster)

y rfj
Elan!

Aduse!

y
Metodă

Hoinar Meșter 
Mesei

1 Ii Păsări 
de curte
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h

î r
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I
Tont
Em
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•ir

Pană de 
lemn
Ființă

Pârghie
...L-p.

(P Măsuri 
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Haită In 

Sălaj
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ovinelor
y Din Italia (p

A facilita în stare -

Buna! ------?----- Despot fi
Steatit Ritm

Beretă Crina 
Jurcă X

- -- <p Tăiat la 
chirurg

Ceas
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buze
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vant

3 (p Frânghie 
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lactat

Trag în 
extreme!......
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pe șine
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3“ Ilegal 3?’
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAR, 

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUȘi, BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE, 
IN, INSTALAȚIE, ITE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂCANIT, PĂSĂRARI, 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, VF.
Petru ARDELEAN - ARAD

O L cIDKU
8 4 9 6 3 1 5

3 6 1 9
1 9 2 4 7 6 8
4 7 9 8 2

1 8 7 4
9 8 6 1 3
5 3 8 6 1

8 1 4 3 7
2 1 6 3 4 9

Viorel Naghi - Vladimirescu



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

barman 1

coafor 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

confecționer asamblor art. textile
5

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1 cosmeticean 1

inginer producție 2

muncitor necal. la amb. prod, sub 
formă de praf și granule 2

munc.necal.la demol. clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță 1

confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

dulgher(exclusiv restaurator)
3

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 76

pizzar 1

metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

șofer autoturisme și camioane
2 dulgher (exclusiv restaurator)

2
ânzator 7

zidar rosar-stivuitor 2
inginer constructor instalații

I

Hunedoara inginer prelucrări metalurgice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

agent securitate 1 jurisconsult 1

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manichiurist 1

ospătar (chelner) 2 mânuitor, montator decor 1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5
recepționer hotel 1

vanzator 2
săpător manual 6

sudor 1
Petroșani

Lupeni

piele 1

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-as am b lor articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.918

coafor 2
Telefon: 0755.999.919

confecționer imbricare volane în

Mică publicitate

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

ospătar(chelner) 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

FERTE DE SERVICII IMOBILIARE
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
>n. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 

sau conta.serv@yahoo.com

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspec
tor protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU 
(Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Cumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat. Tel: 
0734.957.389

Executăm toată gama de săpături: piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme, climatizate. Tel. 
0721285100

Caut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat 
în spațiu. Tel: 0734.957.389

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

DIVERSE

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând porci între 90 - 260 kg, vacă gestantă și junincă. Preț negociabil. 
Tel.0722.775.557.

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari. Tel. 0354.410.537, 0748.395.736.

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241.

I AUTO

Vând acordeon Velmaister 11+4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241.

Cumpăr vauchere 3 (trei), prin programul „Rabla”, plus actele aferente. Ofer 
1.400/ bucată, negociabil. Tel: 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 
0726.388.161.

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, art fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011, 5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 054 922

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă.
Preț 200 lei. Tel. 0722.252.603.

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757.595.380.

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14

manager 1

manipulant mărfuri 1 

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso- 
lide 1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Hațeg
Aninoasa

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Telefon: 0755.999.925

o

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

Vând teren intravilan, 2.170 metri pătrați, zona Deva - 700, toate utilită
țile, drum privat. Se poate și reparcela. Preț negociabil. Informații la te
lefon: 0744.539.332.

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

Vând apartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi, 
2 balcoane, frumos amenajat. Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
două rate. Tel: 0354.410.622

muncitor necal.la demolare

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume..............................
Strada.............................
Sc.....Ap.... Localitatea.
C.I. seria............... nr. ..
Eliberat de.....................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Prenume...............
............Nr.......Bl. 
...................Județul.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și Ia cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

mailto:conta.serv@yahoo.com
mailto:ni-cutrufas@yahoo.com
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ALATURA-TE Șl TU 
ECHIPEI NOASTRE DE VOLUNTARI 

IN CAMPANIA DE CURĂȚENIE 
A MALULUI RÂULUI STREI, 

LOCUL IN CARE NE PETRECEM SFÂRȘITUL 
DE sAptAmAnA, In fiecare varAi

SÂMBĂTĂ. n MARTIE 2018, OM HM 
vi așotAmutobu poieni șiuconboctA.

r ▼ *
SACII MENAJERI ȘI MĂNUȘILE DE PROTECȚIE SUNT OFERITE GRATUIT DE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ. ■


